
From: Hans Kristian Laserdisken [mailto:hans_kristian@laserdisken.dk] 
Sent: 7. januar 2003 10:56 
To: 'tst@jschluter.com' 
Subject: Forbudte titler 
 
Til Torben Steffensen 
  
Jeg har modtaget din saldokvittering og dit svar fra SF Film A/S og Scanbox Danmark A/S. 
Jeg har ikke forventet, at de danske selskaber ville give tilladelse til salg af region 1 titler for så vidt angår 
film, de selv har udgivet på DVD, men jeg har dog forventet, at der var titler på listen, som disse to selskaber 
IKKE har udgivet på DVD og derfor ikke har rettigheder til. 
    Er du helt sikker på, at de to selskaber er i position til at forbyde salg af en importerede DVD-udgave af 
Super Bowl XXXVI Champions? 
    Blot for at nævne en af mere end 10.000 titler, som efter min bedste overbevisning ikke kan have nogen af 
de danske selskabers interesse. 
  
Idet jeg erindrer om Johan Schlüters løfte til kulturministeren om, at der vil blive givet samtykke til special 
import, skal jeg hermed understrege betydningen af at få præciseret de titler, de danske selskaber IKKE 
ønsker videresalg af. 
  
Jeg må vide præcist, hvilke titler, der forbydes. Svaret kan gives af selskaberne på en hvilken som helst form 
- evt. udtræk fra deres databaser. Så snart jeg har et klart forbud mod videresalg af en titel - eller 5000 titler -
vil hver enkelt titel blive registreret af mig og mine medarbejdere, og import og videresalg vil herefter ikke 
finde sted under den nuværende lovgivning. 
    Det har i den forbindelse også betydning for mig at vide, hvor jeg skal henvende mig for at købe den 
danske udgave, som jeg så vil tilbyde kunderne i stedet for. 
    Det er jo et selvstændigt problem, hvis eneretten udøves på en sådan måde, at forbrugerne afskæres fra 
adgang til et eksemplar af værket, og det er naturligvis også i strid med Johan Schlüters løfte til 
kulturministeren. 
  
Jeg håber, du forstår, at der ikke er tale om drillerier fra min side. 
Jeg ønsker ikke at strides med den danske videobranche, men at forholde mig praktisk til den nye situation. 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Kristian Pedersen 
Laserdisken 

 Tlf:  +45 98 13 22 22 
 Fax: +45 98 11 49 59 
 E-mail: hk@laserdisken.dk 
 Web: http://www.laserdisken.dk/ 
 Web: http://www.laserdisken.com/  
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